
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛАСИРАНИЯТА В 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА 
 

1. При класиране за специалности с квоти (за места, субсидирани от 

държавата) се взема предвид и съотношението мъже-жени. При липса на кандидат-

студенти от съответната квота незаетите места се попълват с кандидат-студенти от 

другата квота. 

2. Оценките от задължително избираемите дисциплини (ЗИД) и свободно 

избираемите дисциплини (СИД) не са балообразуващи. 

3. Кандидат-студенти, които имат слаба оценка по един или два от 

конкурсните изпити, не формират бал и не участват в класиране, включително и 

тези по чл. 68, ал. 3 от ЗВО. 

4. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда 

на посочените от кандидата желани специалности, като водещ е състезателният бал. 

5. Кандидат-студенти се приемат до запълване на всички места по ред, 

съгласно последното обявено класиране. 

6. Класирането на кандидат-студентите по държавна поръчка и на кандидат-

студентите за платено обучение се извършва поотделно. 

7. Кандидат-студентите по чл. 68, ал. 3 от ЗВО (кръгли сираци, лица с трайни 

увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, майки с три и повече 

деца, военноинвалиди и военнопострадали и т.н.), които успешно са участвали в 

конкурсните изпити, се приемат в рамките на утвърдените бройки. Тези кандидат-

студенти ползват предимство за прием в рамките на утвърдените бройки за 

професионалното направление, ако състезателният им бал е не по-нисък от 0,5 от 

последния класиран. Близнаците, кандидатствали едновременно в една и съща 

специалност и успешно издържали изпитите, се класират в рамките на утвърдения 

брой места за специалността, когато единият от тях е приет на общо основание по 

бал. 

8. При еднакъв бал и ред на посочените от кандидата желани специалности – 

предимство има кандидатът с по-висока оценка от конкурсния изпит по биология, а 

за специалност „Зъботехник“ – от конкурсния изпит по моделиране. За 

специалностите без конкурсен изпит „Здравен мениджмънт“ (ОКС „бакалавър“), 

„Логопедия“ и „Медицински оптик“ предимство има кандидатът с по-високата 

оценка по български език и литература от дипломата. За магистърските 

специалности без конкурсен изпит „Здравен мениджмънт“, „Здравен мениджмънт и 

медико-социални грижи“, „Рехабилитация, морелечение, уелнес и спа“, 

„Фармацевтичен мениджмънт и грижи“, „Опазване и контрол на общественото 

здраве“, „Оптометрист“ и „Информационни технологии в здравеопазването и 

здравните грижи“ предимство има кандидатът с по-висок среден успех от курса на 

обучение от дипломата за висше образование. За специалността „Управление на 

здравните грижи“ (ОКС „бакалавър“ и „магистър“) предимство има кандидатът с 

по-висока оценка от писмения конкурсен изпит. 
 



Некласираните кандидат-студенти продължават автоматично участието си в 

класиране до попълване на всички места. Същите не подават заявление за участие в 

следващите класирания. 
 

Всички класирани не по първо желание студенти са длъжни: 

1. Ако класирането ги удовлетворява – да осъществят процедура на записване, 

което се счита за окончателно и без право на участие в следващи класирания. 

  2. Ако класирането не ги удовлетворява – за участие в следващо класиране 

(до трето включително за конкретната група специалности) кандидат-студентите 

подават заявление за прекласиране на електронната поща на съответния деканат 

(колежа/филиала), в срок, определен в заповедта на Ректора. В противен случай 

губят право за участие в следващо класиране. Депозиралите заявление запазват 

правото си да участват в следващо класиране за някое от по-силните си желания. В 

случай, че до трето класиране включително кандидатът не се придвижи в 

класирането, запазва вече спечеленото място. При придвижване в класирането 

кандидатът запазва новото място (до трето класиране включително), 

освобождавайки първоначално спечеленото. Кандидат-студентът не може да бъде 

класиран в следващо класиране за по-нежелана специалност от тази на спечеленото 

място. 
 

Класираните не по първо желание кандидати, подават собственоръчно 

подписано и сканирано/снимано заявление за прекласиране към деканата 

(колежа/филиала), в който са класирани, на следните електронни адреси: 

- Деканат „Медицина“: ksk_med@mu-varna.bg         

- Деканат „Дентална медицина“: ksk_dent@mu-varna.bg 

- Деканат „Фармация“: ksk_pharm@mu-varna.bg 

- Деканат „Обществено здравеопазване“: ksk_foz@mu-varna.bg 

- Медицински колеж – Варна: ksk_college@mu-varna.bg 

- Филиал Сливен: ksk_fsl@mu-varna.bg 

- Филиал Шумен: ksk_fsh@mu-varna.bg 

- Филиал Велико Търново: ksk_fvt@mu-varna.bg 
 

Приетите за студенти във всяко класиране, които не са се записали в 

определените със заповед на Ректора срокове или не са подали заявления за 

прекласиране, губят правата си. 
 

Пример: Кандидат-студент е класиран по трето желание на І-во класиране. 

Той заявява участието си в следващото класиране чрез подаване на заявление. На 

ІІ-ро класиране той е включен в класирането по второто (по-силното) си желание. 

Мястото от предишното му класиране се усвоява от друг кандидат-студент. Ако 

кандидат-студентът не се запише на новото място, участва и в третото 

класиране, като отново подава заявление, очаквайки да бъде клaсиран по първото 

си желание. Ако на ІІІ-то класиране кандидатът не успее да се класира по първото 

си желание, има право отново и за последен път да подаде заявление за 

прекласиране, а IV-то класиране остава окончателно за него, независимо дали е 

приет по първо или друго желание.  

http://mu-varna.bg/BG/Admission/Documents/2020/klasirane/zayavlenie%20za%20preklasirane%202020.pdf
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